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Torniquete

TTR-08A

O torniquete de tripé TTR-08А é compacto e está preparado para 
todos os climas. Foi projetado para uso externo sem abrigo e é uma 
solução moderna para controlo de acessos. Está equipado com braços 
dobráveis “Anti-Pânico” automáticos e com indicação LED. Em caso de 
perda de energia ou por um sinal de um ACS ou botão de emergência, 
o braço de barreira cai automaticamente, deixando a passagem livre 
em situações de emergência.

Com o seu design moderno e elegante, o TTR-08A pode ser usado nos 
pontos de entrada de instalações industriais, escritórios, centros de 
negócios, bancos, etc.

O TTR-08A é feito de aço inoxidável e oferece uma solução segura e 
moderna para várias aplicações externas e internas.
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Características

Torniquete

√ Voltagem: 12 V DC

√ Consumo de energia: 72 W

√ Corrente de consumo: 6.0 A

√ Nº de direcções de passagem: 2

√ Capacidadade de passagem (no modo de passagem única): 30 pessoas / min

√ Capacidadade de passagem (no modo de passagem livre: 60 pessoas / min

√ Dimensões (comprimento × largura × altura):  777×798×1084 mm

√ Largura da passagem: 500 mm

√ Temperatura de operação: f rom -20 °C to +55 °C

√ Código IP: IP54

√ Braços de barreira anti-pânico: automático

√ Média de vida: 8 anos

√ Tempo médio de falha: 1 500 000 passagens

TTR-08A


